Odlišné jazyky - společné dějiny

05. 11. 2013

Dva ţivotní světy?

v 18.00 hod.

Východ a Západ po roce 1945

Harmonogram přednášek podzimního cyklu

Mag. Niklas Perzi, MAS (*1970), rakouský historik a politolog, se ve své práci zaměřuje
především na téma vztahů mezi Čechy a Němci.

12. 11. 2013

Hranice mezi časem a věčností

01. 10. 2013

Víra a národ - konflikt a smíření

v 18.00 hod.

Hřbitovy českých Němců jako svědkové dějin

v 18.00 hod.

K proměnám pozice katolicismu v česko-německých vztazích
ve 20. století

Anne Knechtel M. A. (*1959), germanistka a překladatelka, je vědeckou pracovnicí
Spolku Adalberta Stiftera v Mnichově.

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (*1970), vědecký pracovník Historického ústavu
AV ČR, se zabývá dějinami první republiky a meziválečného Československa.

19. 11. 2013

Moravští Němci

08. 10. 2013

Sudetští Němci v národnostní politice ČSR 1918-1938

v 18.00 hod.

Specifika jejich postavení a vývoje v letech 1848-1918

v 18.00 hod.

Politologické zákonitosti dějinného průběhu

Prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (*1949), vedoucí Historického ústavu Masarykovy univerzity,
se zabývá dějinami moravské politiky v druhé polovině 19. a počátkem 20. století.

Ing. Dipl. Theol. Ladislav Josef Beran, Ph.D. (*1938), teolog, politolog a překladatel,
se ve své práci zaměřuje na analýzu sudetoněmecké politiky v Československu.

15. 10. 2013

Ţidé nebo Němci?

v 18.00 hod.

Německy mluvící Židé v Československu po druhé světové válce

Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D. (*1973), vědecká pracovnice Ústavu pro soudobé
dějiny AV ČR, se věnuje především moderním židovským dějinám.

22. 10. 2013

Paralelní společnosti?

v 18.00 hod.

Česko-německé soužití ve 20.- 40. letech 20. století ve vzpomínkách
německých obyvatel Brna

Mgr. Jana Nosková, Ph.D. (*1975), etnoložka a historička, působí na Etnologickém
ústavu AV ČR a zabývá se mj. mezietnickými vztahy na území českých zemí
ve 20. století.

29. 10. 2013

Milenina „Velká iluze“

v 18.00 hod.

Přednáška k výstavě „Praha - Prag 1900-1945. Literární město dvou
jazyků, mnoha prostředníků"

Dr. Peter Becher (*1952), spisovatel, literární historik a jednatel Spolku Adalberta
Stiftera v Mnichově, napsal řadu publikací o literárních a kulturních dějinách
českých zemí.

26. 11. 2013

Hledání příběhu

v 18.00 hod.

Česko-německý diskurz o soužití v letech 1918-1938

Mgr. Jiří Němec, Ph.D. (*1975), odborný asistent Historického ústavu Masarykovy
univerzity, se ve své vědecké práci zaměřuje na dějiny německé vědy v Československu
a v Protektorátu Čechy a Morava.

03. 12. 2013

Proč mají němečtí prarodiče česká vnoučata?

v 18.00 hod.

Etnická a jazyková identita českých Němců ve světle mezigeneračního
srovnání

PhDr. Sandra Kreisslová, Ph.D. (*1981), etnoložka působící na České zemědělské
univerzitě v Praze a členka správní rady občanského sdružení Conditio humana, se
zabývá německou menšinou v poválečném Československu.

10. 12. 2013

Odsun Němců

v 18.00 hod.

Nevyhnutelnost dějin nebo osudná chyba?

Mag. Phil. Adrian Portmann - von Arburg, Ph.D. (*1974), předseda vědecké rady
Ústavu pro studium totalitních režimů, vyučuje na Masarykově univerzitě a je rovněž
předsedou sdružení Conditio humana.

